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Sammanhållen vårdkedja
efter amputation
AKTIV ORTOPEDTEKNIK STOCKHOLM är

den enda privata aktören i Sverige som
kan hjälpa patienten med hela vårdkedjan
från hjälpmedel till rehabilitering efter
amputation.
Det kan finnas olika orsaker
till amputation: cirkulära
sjukdomar som drabbar
framförallt äldre eller
trauman vid till exempel

en bilolycka. Amputation
medför en förändrad livssituation för individen och
dess anhöriga. Då är det
extra viktigt att man som
patient får tillgång till hela
vårdkedjan – allt från läkare
till psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter
och ortopedingenjörer.
– Vi arbetar med patienter
som av någon anledning
har blivit av med en hand,
fot, arm eller ett ben. Här

erbjuder vi rehabilitering
och utprovning av hjälpmedel som kan vara allt
från ortoser till korsetter
och proteser, säger Martin
Porelius, verksamhetschef
på Aktiv Ortopedteknik i
Stockholm.
Aktiv Ortopedteknik i
Stockholm tog under förra
året över uppdraget av rehabilitering för patienter
med amputationer eller
medfödda extremitetsavvikelser, och Raynauds
fenomen inom Stockholm
Läns Landsting.
– Avtalet med SLL innebär att vi är den enda privata aktören i Sverige som
kan hjälpa patienten med
hela vårdkedjan – från produktion och anpassning av
ortopedtekniska hjälpmedel

(till exempel proteser) till
rehabilitering efter en amputation. Det gör oss unika
och som vi är väldigt stolta
över, säger Martin Porelius.
Att få tillgång till all kompetens, under ett tak, innebär flera fördelar för
patienten. Aktiv Ortopedteknik kan enklare se
patientens behov och sätta
in insatser då det multidiciplinära teamet arbetar
i samma lokaler.
– Med all kompetens på
ett ställe effektiviseras
vårdkedjan med bättre
patientsäkerhet som följd.
Man slipper ringa samtal
eller skicka journaler – det
sparar tid för patienten och
minimerar också risken att
missa något. Här får man
all service på plats och
behöver bara ringa till oss
istället för tre olika vårdinstanser för att få hjälp,
säger Martin Porelius.
Det krävs ingen remiss för
att få rehabilitering hos
Aktiv Ortopedteknik, till
exempel om man behöver
träna med sin protes. I reha-

bilitering tränas patienten
att bli självständig och deras
gåskola har som syfte och
mål att patienten på bästa
sätt, utifrån sina behov och
förutsättningar, ska kunna
bli så aktiv som möjligt.
– Vi har ett fullständigt
träningskök där armamputerade kan träna på att
skära grönsaker utan arm
eller sätta på spisen och
koka vatten – vardagliga
saker – både med och utan
protes, säger Martin Porelius
och avslutar:
– Vi vill att alla patienter
med amputationer, såväl
inom SLL som i hela Sverige,
ska få vetskap om vilka rättigheter och möjligheter de
har för träning och vård –
vad man kan begära helt
enkelt.

ANNA BJUR

Den här artikeln är en annons
framtagen av Borg & Owilli.
Texten är inte skriven av
journalister på SvD:s redaktion.

Från produktion och anpassning till rehabilitering
och träning.

FAKTA: Aktiv Ortopedteknik
Aktiv Ortopedteknik AB
driver i dag ortopedtekniska
center på 16 orter i Sverige.
I Stockholm finns vi i Solna,
Norrtälje och Södertälje. Vi
tar emot landstingspatienter
och privatpersoner som är
i behov av proteser, ortoser,
sitthjälpmedel, ortopediska
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skor eller inlägg. Utifrån unika
samarbeten med medicinsk
personal, patienter, anhöriga,
organisationer och leverantörer kan vi erbjuda marknadens bästa helhetslösning
för våra brukare. Vi skapar förutsättningar för ett aktivt liv.
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Världsledande på växande
skalpkylningsmarknad
HÅRAVFALL ÄR DEN biverkning som cell-

giftspatienter fruktar mest. First Northlistade PAXMAN erbjuder en lösning som
efterfrågas över hela världen.
För trettio år sedan drabbades Richard Paxmans
mamma av cancer, och en
av de jobbigaste aspekterna
av sjukdomen för henne
var att hon skulle tappa sitt

hår. Redan då erbjöds skalpkylning i Storbritannien –
men den fungerade inte.
– Det var traumatiskt för
henne, men även för oss
runt omkring. Då började
min pappa Glenn fundera
kring hur man skulle kunna
göra skalpkylning bättre,
och det blev starten för
PAXMAN som bolag,
berättar Richard Paxman
som 2013 tog över rollen
som vd.

I dag är PAXMAN global
branschledare. Bolagets
skalpkylningssystem erbjuds av samtliga av de fem
ledande cancercentren och
-kedjorna i USA, som är
världens största marknad
för cancerbehandlingar.
Även Europa är en viktig
marknad, och ﬂertalet system säljs också till Australien
och Asien där försäljningen
i framför allt Japan väntas
växa kraftigt under 2019
och framåt.
Skalpkylning går ut på att
kyla ner patientens huvud
innan, under och efter cellgiftsbehandlingen för att på
så sätt skydda hårcellerna.
– Det är framför allt två
mekanismer som gör att
skalpkylning fungerar:
blodflödet sjunker eftersom kärlen drar ihop sig,
och celldelningen minskar.
Eftersom systemet bara

kyler ner huvudet riskerar
patienten inte heller att cellgifternas effekt minskar,
förklarar Richard Paxman.
I Storbritannien erbjuder
98 procent av alla sjukhus
skalpkylning, men i Sverige
ser det annorlunda ut.
– Det är ännu inte lika
accepterat i Sverige, och
det vill vi givetvis ändra på,
säger Richard Paxman.
Varför är det så?
– Skalpkylning prioriteras
inte och anses vara fåfänga,
men faktum är att 80 procent av alla cellgiftspatienter
tycker att håravfall är den
värsta biverkningen. Nu
har cancervården kommit
så långt att vi inte bara kan
bota cancern – det är dags
att på allvar hantera biverkningarna och förbättra
patienternas livskvalitet.
PAXMAN införde en ny
affärsmodell i USA under
2017, med sikte på att bygga
upp ett starkt och stabilt
kassaﬂöde som kan ﬁnansiera den globala tillväxten.
– I USA hyrs systemen ut
till en låg kostnad och vi tar

istället betalt per personlig
kylhätta och behandling.
Det har fungerat mycket
väl och vi rullar nu ut den
här modellen globalt, inledningsvis i Mexiko tillsammans med det globala
läkemedelsbolaget Teva,
säger Richard Paxman och
tillägger:
– För att undvika att
kostnaden hamnar hos
patienten satsar vi mycket
på att få försäkringsbolagen att täcka kostnaden. Det krävs för att
nå vårt långsiktiga mål:
att alla cellgiftspatienter i
världen ska få tillgång till
skalpkylning.

LOVISA OLAI

I våras tilldelades PAXMAN priset ”Small Gold Export Award”
för sina framgångar i USA sedan FDA-godkännandet i
april 2017.

FAKTA: Paxman

Den här artikeln är en annons
framtagen av Borg & Owilli.
Texten är inte skriven av
journalister på SvD:s redaktion.

PAXMAN är ett Nasdaq
First North-listat medicinteknikbolag som är världsledande på den globalt
snabbväxande marknaden
för skalpkylning. Vid Stora
Aktiedagen i Stockholm
den 26 november kommer

bolagets vd Richard Paxman
att berätta om hur PAXMAN,
utan större svensk publicitet,
nått internationell framgång
med potential att förhindra
håravfall hos miljontals cellgiftspatienter varje år.

